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Arvsfondsdelegationen
c/o Lena Berglund
103 33 Stockholm

Uppföljning av stöd ur Allmänna arvsfonden
Dnr: 2005-0786-D, Projektnr: 2001/126
Medel avser bidrag med 200 000:- till stöd för inköp av fastigheten Flåten 1:45 i Örebro
kommun, numera kallad Järlegården
Inköp av fastigheten gjordes 1 april 2002, och efter de tre år som nu gått, så kan vi
konstatera att vår vision om en möteplats för våra barn och ungdomar i bygden har
förverkligats.
Under de snart fyra år som förflutit sen övertagandet så kan bara positiva omdömmen
ges.
Vi redovisar därför med glädje och stolthet lite kort hur verksamheten och engagemanget
stärkt gemenskap och samarbete.
Under första året 2002 så beräknade vi att över 100 aktiviteter har bedrivits, merparten
med barn och ungdomar. Engagemanget för Järlegården genererade nära 1000 idéella
timmar med byalagets medlemmar, där ca hälften har inriktats på ett renoverings och
iordningställararbete. Ett fantastiskt bra resultat tycker vi själva, vilket medför att
förutsättningarna för en långsiktigt bra verksamhet är stora och förtroendeingivande.
Under de följande åren 2003, 2004 och 2005 har speciellt verksamheten utvecklats vilket
redovisas i bilagorna nedan.
Fråga 1a: Förändringsarbete som redovisats i ansökan är avslutat.
Fråga 1b: Järle Byalag äger fastigheten.
Fråga 2a: Stödet var den förutsättning som innebar att vi kunde förverkliga vår vision om
ett hus för byns barn och ungdomar.
Fråga 2b: Våra erfarenheter är enbart positiva. Vi har engagerat barn och vuxna i
veksamheten på ett mycket bra sätt. De bifogade årsredovisningarna som är saxade ur
vårt informationsblad, Järle Byablad, talar sitt språk med ca 250 aktiviteter på år varav
merparten är ungdomarnas verksamhet.
Järle Byalag vill tacka för att vi erhöll möjligheten att förvärva fastigheten och därmed
kunde förverkliga vår vision.
Med vänliga hälsningar
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BILAGA 1: En kort rapport från Järlegårdskommittén för 2003
När det gäller verksamheten så har 2003 varit ett ganska bra år. Vid 211 tillfällen
nyttjades gården och det är bra. Så här ser listan ut för aktiviteterna:
- 52 st spontana akt. dvs ungdomar på gården.
- 49 st besök av Järledagis för lek och sånt
- 30 st öppna förskoleträffar
- 29 st måndagsträffar
- 23 st byalagsmöten, typ styrelsen, kommittéer etc.
- 20 st är andra byalagsaktiviteter och arrangemang
- 8 st tillfällen då extern uthyrning skett, oftast av personer med anknytning till byn.
Vi hoppas förstås att vår egen användning även i år blir så stor som möjligt. Nya och
gamla aktiviteter är välkomna. Spontan användningen har gått ner lite i höst, men det är
nog bara tillfälligt. Järlegårdsafton, ett nytt koncept, har provats vid två tillfällen hittills,
med hyggligt deltagande, ca 20 pers båda gångerna.
Hör gärna av er med idéer och tips på förbättringar och vad vi kan göra tillsammans med
vår egen Järlegård.
Vad gäller uthyrningsverksamhet, så kan det bli mycket bättre. Viktigt inte minst för
inkomsternas skull. I sanningens namn så har vi inte kunnat marknadsföra oss ordentligt,
då vi har varit utan varmvatten en längre tid. Men nu finns en helt ny beredare på plats,
som nog håller längre än den begagnade vi först skruvade dit. Nyligen så installerades
också en värmepump, för att få ner energikostnaden. En stor investering som dock betalar
sig på ett par år. För övrigt är vi nog hyggligt kompletta vad gäller utrustning. Detta gör
att vi kan marknadsföra oss bättre också.
Det finns en del arbeten kvar att göra för att renoveringen skall anses vara klar, men efter
ett par träffar nu i vår så skall nog det också vara fixat. Vi hoppas så många som möjligt
hänger på i vår. Datum är preliminärt 4 och 24 april.
Kommittén består just nu av följande personer med sina resp ansvarsområden:
- Tomas L är sammankallande och själva byggnaden
- Carina E tar städningen och kollar av med Linda som fixar detta veckovis
- Richard S sköter sambandet, dvs data och annan teknik
- Ida R och Tove E är våra ungdomsrepresentanter
- Sven R och Lasse C kompletterar med utemiljön, ekonomi och div. kontakter.
- Hillka S sköter bokningarna.
Vi kallar också verksamheternas kontaktpersoner vid behov.
För tillgängligheten så informeras att kommittén har tillgång till nyckel, samt att
byalagets ordf, Öppna förskolan och Järle byadagis har nyckel. Kom ihåg att boka genom
Hillka bara.
Vill du hjälpa till i planering eller utförande så prata med Tomas eller kom till
arbetsdagarna. Vi behöver dessutom en inrednings och inventarieansvarig efter att
Helena P ville varva ner ett tag, så hör av dig bara.
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BILAGA 2: En lägesrapport från Järlegårdskommittén för 2004
När det gäller verksamheten så har 2004 varit ett mycket bra år. Vid 251 tillfällen
nyttjades Järlegården och det är en ökning från 2003 med nästa 20 %.
Så här ser topplistan ut för aktiviteterna 2004:
- 74 st spontana akt. dvs mestadels ungdomar på gården.
- 45 st besök av Järledagis för lek och sånt
- 36 st öppna förskoleträffar
- 25 st måndagsträffar
- 28 st byalagsmöten
- 19 st är andra byalagsaktiviteter och arrangemang
- 18 st tillfällen är extern uthyrning/lån, oftast med anknytning till byn.
Dessutom har övernattning skett vid sex tillfällen.
Vi hoppas förstås att vår egen användning även i år blir så stor som möjligt. Nya och
gamla aktiviteter är välkomna. Spontan användningen har ökat under 2004 och dessutom
har ett antal LAN träffar genomförts. Ungdomsgruppens bildande kommer att ytterligare
fokusera på ungdomarnas användning av Järlegården. Detta innebär också mer av lajvoch rollspels-aktiviteter, vilket självklart skall stödjas fullt ut, inte minst genom
medlemskapet i SWEROK.
Järlegårdsaftnarna, som genomfördes vid fyra tillfällen under våren, med halvhyggligt
deltagande, återkommer i år. Så håll utkik efter datum och kom och umgås.
Hör gärna av er till kommittén med idéer och tips på förbättringar och aktiviteter om vad
vi kan göra tillsammans med vår egen Järlegård.
Vad gäller uthyrningsverksamheten, så kan det bli mycket bättre, även om den interna
delen varit hygglig. Externt så kan vi nog marknadsföra oss ordentligt nu, då hus och
utrustning börjar bli komplett. Lite återstår dock och en diskmaskin vore på sin plats, om
det bara fanns plats. Värmepumpen som installerades i fjol är en succé för våra
energiförbrukning. Uppemot en halvering har konstaterats. Därmed kommer denna stora
investering att som planerat betala sig på ett par-tre år. Övre rummet har iordningställts
som ungdomarnas rum med TV och video. Planer på en mer avancerad audio-video
utrustning finns och kan kanske förverkligas under året.
Renoveringsarbetena får nu anses vara helt klara, men det finns alltid skötsel och
förbättring att göra. Vi skall genomföra efter ett par träffar fram i vår och vi hoppas så
många som möjligt hänger på. Datum prel. 10 april och 5 maj.
Kommittén består just nu av följande personer med sina resp ansvarsområden:
- Lasse Carlsson är sammankallande och kontakt för fastigheten
- Anna Berg är skötselansvarig och Linda och Marie Evertsson fixar detta veckovis
- Sven Röstlund ansvarar för inventarierna och Richard Sievert bistår i allt övrigt
- Hilkka Sivert sköter bokningen och Ia Malmkvist har lovat att bistå miljöarbetet.
För verksamheterna så finns följande kontaktpersoner knutna till kommittén.
- Ungdomskommittén representeras av Ida Röstlund och Tove Ekström
- Öppna förskolan av Gunbritt Sandell
- Måndagsträffen av Anna Berg ( och Hilkka S)
- Kulturkommittén har ingen speciellt utsedd person (än).
För tillgängligheten så informeras att kommittén har tillgång till nyckel, samt att
byalagets ordf, Öppna förskolan och Järle byadagis har nyckel. Kom ihåg att boka genom
Hilkka bara.
Vill DU hjälpa till i planering eller genomförande så prata med Lasse C eller kom till
arbetsdagarna. Vi behöver alla goda krafter, så hör av dig bara.
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BILAGA 3: En lägesrapport från Järlegårdskommittén för 2005
När det gäller verksamheten så har 2005 varit ett mycket bra år. Vid 248 tillfällen
nyttjades Järlegården och det är på samma nivå som 2004 (251 st)
Så här ser topplistan ut för aktiviteterna 2005 (fjolåret inom parentes):
- 64 (74) st spontana akt. dvs mestadels ungdomar på gården.
- 49 (-) st ungdomsgruppen inkl LAN- och rollspelsträffar.
- 29 (28) st byalagsmöten och övriga byalagsaktiviteter och arrangemang
- 28 (36) st öppna förskoleträffar
- 19 (25) st måndagsträffar
- 20 (18) st tillfällen är extern uthyrning/lån, oftast med anknytning till byn.
- 17 (45) st besök av Järledagis för lek och sånt
Dessutom har övernattning skett vid ett tiotal tillfällen.
Användningen och verksamheten i lokalen har legat på en lika hög nivå i år som i fjol, ca
250 aktivitetstillfällen. Särskilt glädjande är att den för året nya ungdomskommittén står
för en stor del och att även LAN och rollspelsaktiviteterna lockar många ungdomar.
Måndagsträffen har haft 12 träffar under våren, 10 under hösten. Ungefär 30-35 barn per
gång. 14 föräldrar sammanlagt har deltagit som ansvariga, åtminstone någon gång.
Aktiviteter: Godis, korvgrillning, brännboll, tipspromenader, disco,
luffarschackmästerskap, pingis, fotboll, kurragömma, kortspel, halloweenfest, karaoke,
tårtkalas, bowling...
Den betalda uthyrningen ligger också på fjolårets nivå. T.ex så hyrde Lillåns skola för
sina introduktionsträffar med nya sjuor i aug.
Renoveringsarbetena är ju slutförda men ännu återstår små detaljer. Några av dessa
fixades vid de två arbetsträffar som genomförts. Den årliga genomgången av fastigheten
är dokumenterad och en komplett inventering av utrustning och material har slutförts.
Kommittén består just nu av följande personer med sina resp ansvarsområden:
- Lasse Carlsson är sammankallande och kontakt för fastigheten
- Anna Berg är skötselansvarig och Linda och Marie Evertsson fixar detta veckovis
- Sven Röstlund ansvarar för inventarierna och Richard Sievert bistår i allt övrigt
- Hilkka Sivert sköter bokningen och Ia Malmkvist handhar miljöarbetet.
- Två nya personer ingår i kom. Bodil Ö och Geir J.
För verksamheterna så finns följande kontaktpersoner knutna till kommittén.
- Ungdomskommittén representeras av Ida Röstlund och Tove Ekström
- Öppna förskolan av Gunbritt Sandell
- Måndagsträffen av Hilkka S
- Kulturkommittén har ingen speciellt utsedd person (än).
LC

